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TANITIMI 

Bu araçtaki CD çalar ile donatılmış 
olan sabit ses sistemi (CD çalar ve 
birlikte radyo) yolcu kabininin özellik
lerine göre ve ön panelin görünümüne 
uyum sağlayarak onunla bütünleşecek 
şekilde dizayn edilmiştir. 

Ses sistemi, sürücü ve yolcunun ko
laylıkla erişebileceği konumdadır. Ay
rıca ön kapak üzerinde yer alan gra
fikler, kumandaların kolaylıkla tanın
masını ve kullanılmasını sağlar. Kulla
nım ile ilgili açıklamalar aşağıda veril
miş olup dikkatle okumanız tavsiye 
edilmektedir. 

DiKKAT Bu kitapta belirtilmiş olan 
bazı konular ,araçtaki ses sisteminin 
çalışması ile ilgili olarak belirli süreler 
içersinde ve/veya aracın bulunduğu 
mevkideki dinleme konumu itibariyle 
o bölgede aktif olmayabilen ana istas
yonlara ve kullandıkları yayın tekno
lojilerine bağlı olarak değişebilir. 

TAVSiYELER 

Yol güvenliği 

Aracınızı kullanmadan önce, ses sis
teminin çeşitli fonksiyonlarının (örne
ğin; istasyonların kaydedilmesi) nasıl 
kullanıldığını öğrenmelisiniz. 

Radyo sesinin çok açık 
olması sürücü ve çevrede 
bulunan diğer ki~iler için 
tehlike arzedebilir. Bu 

nedenle radyonuzun sesini dai
ma dı~ardan gelen sesleri (örne
ğin araçların korna sesleri, am
bulans ve polis araçlarının siren
leri) duyabilecek ~ekilde ayarlayı
nız. 

Radyo yayınlarının alınması 

Radyo yayınlarının alınması, hareket 
~.alinde iken her zaman değişebilir. 
üzeilikle dinlediğiniz istasyonun 
vericisinden çok uzakta olmanız 
halinde, yayınlar; dağlar, binalar veya 
köprüler tarafından etkilenebilir. 

DiKKAT Trafik anonsların alınması 
esnasında radyonun sesi normale gö
re biraz artabilir 

Koruma ve bakım 

Ses sisteminin esas yapısı, hiçbir ö
zel bakım gerektirmeden uzun süre 
çalışır. Herhangi bir problem çıkması 
halinde, yetkili Fiat servisi ile temasa 
geçiniz. 

Ön paneli, sadece yumuşak, anti
statik bir bez ile temizleyiniz. Temizle
yici veya cilalayıcı maddeler yüzeye 
zarar verebilirler. 
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Compact disc 

CD üzerindeki kirlerin, lekelerin 
veya deformasyonların, atlamalara ve 
ses kalitesinin bozulmasına sebep ola
bileceğini unutmayınız. CD'den en i
yi performansı elde etmek için, aşağı
daki tavsiyelere uyunuz: 

Sadece üzerlerinde aşağıdaki marka
nın bulunduğu CD'Ieri kullanınız; 

@]Qo§rn 
DIGITAL AUDIO 

Bütün CD'Ierin üzerlerindeki par
mak izlerini ve tozları, yumuşak bir 
bez kullanarak dikkatle temizleyiniz. 
CD'Ieri dıs kenarlarından tutunuz ve 
merkezind~n kenarına doğru temizle
yiniz; 

4 

CD'Ieri temizlemek için kesinlikle 
kimyasal ürünler (tüp sprey şeklindeki 
temizleyiciler, antistatik maddeler ve
ya inceitici maddeler gibi) kullanmayı
nız; aksi takdirde CD yüzeyi hasar 
görebilir; 

CD çalınırken atlamalara sebep ola
bilecek lekeleri veya çizilmeleri önle
mek için, CD'Ieri kullandıktan sonra 
kutularına koyunuz; 

CD'Ierin eğilmesini (deforme olma
sını) önlemek için; uzun süre direkt 
güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara veya 
neme maruz bırakmayınız; 

CD'Ierin kayıt yapılan yüzeylerine 
etiket yapıştırmayınız kurşun kalem 
veya diğer kalemler ile yazı yazmayınız. 

CD'yi kutusundan çıkartırken, orta 
kısma bastırınız ve CD'yi dış kenarın
dan tutarak, dikkatle yukarı kaldırınız. 

CD'yi dış kenanndan tutarak alınız 
yüzey kısmını ellemeyiniz. 

Bütün CD'Ierin üzerlerindeki par
mak izlerini ve tozları, yumuşak bir 
bez kullanarak dikkatle temizleyiniz. 
CD'Ieri dıs kenarlarından tutunuz ve 
merkezinden kenarına doğru 

temizleyiniz; 

Üzerinde çok fazla çizik olan, çatla
mış veya deforme olmuş CD'Ieri kul
lanmayınız. Bu CD'Ierin kullanılması, 
CD çaların hasar görmesine sebep 
olabilir. 

Mükemmel bir ses kalitesi elde et
mek için orijinal baskı CD kullanılmalı
dır, CD - R/RW sportu kullanılarak 
doğru olarak kaydedilmemiş CD'Ier 

' ve/veya maksimum kapasitesi 650 
MB' ın üzerindeki CD'Ierin düzgün 
olarak çalışması garanti edilemez. 

DiKKAT CD'Ier için piyasada satı
lan koruyucu filmleri veya stabilizör 
içeren diskleri kullanmayınız; bunlar 
iç rnekanizmaya sıkışabilir ve CD'nin 
hasar görmesine sebep olabilir. 

DiKKAT Üzerinde koruyucu bulu
nan bir CD'nin çalınması için sistemin 
birkaç saniye beklernesi gerekebilir. 
Yeni CD'Ierin kenarları pürüzlü olabi
lir. Bu CD'Ieri kullanırken, CD çalar 
çalışmayabilir veya seste atlamalar o
labilir. CD'nin kenarlarındaki pürüzleri 
düzeltmek için, bir tükenmez kalem 
vb. kullanınız. 
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Buton Butonlar ve ön panel RADYO modu 

Harller veya Semboller Fonksiyon Kısa basış (2 saniyeden az) Uzun basış (2 sn'den fazla) 

ı .. Eject CD 
(CD'nin çıkartılması 

Eject CD (CD takılı iken) ı Eject CD (CD takı lı iken) 

2 SCR Mod seçimi (Radyo ,CD) CD modu (CD takıl ı iken) 

3 ...... Manuel istasyon arama /Bir FM/AM : sonraki istasyonların FM/AM : sonraki 
sonraki parçanın seçilmesi manuel olarak aranması istasyonların h ızlı 

Program tipi arama 1 Bazı olarak aranması 
menü fonksiyonlarının 

ayarlanması 

4 SCAN istasyonların otomatik 
olarak aranması /CD parçaları Seçilmiş olan bantta mevcut Seçilm iş olan banta kaydedilmiş 
olan istasyonların otomatik o lan istasyon ların otomatik 

olarak aranması o larak aranması 

5 ...... Manuel istasyon arama /Bir FM/AM: önceki istasyon ların Önceki istasyonların seri o larak 
önceki parçan ın seçilmesi manuel olarak aranması aranması (AM/FM). 

Program tipi arama 1 Bazı 
menü fonksiyonlarının 

ayarlanması 

(ı 6/RND Önceden seçilen 6 FM/AM/PTY:önceden seçilen FM/AM önceden seçilen 
istasyon 1 CD parçalarının 6 istasyonun aranması 6 istasyonun hafızaya 

rastgele çalınması kaydedilmesi 

7 S/RTP Önceden seçilen S FM/AM/PTY : Önceden seçilen FM/AM önceden seçi len 
istasyon/ CD REPEAT s istasyonun aranması S istasyonun hafızaya 

fonksiyonu kaydedilmesi 

8 4 Önceden seçilen 4 istasyon FM/AM/PTY : Önceden seçilen FM/AM önceden seçilen 
4 istasyonun aranması 4 istasyonun hafızaya 

9 AUDIO/DSP Ses ve ekolayzer ayarı Ses ayarları : Kişiselleştirilmiş ekolayzer 
BASS (B): bas sesler ayarları (EQ PRESET , 

TREBLE (T): tiz sesler CLASSIC ,JAZZ,ROCK 
BALANCE (B) Sağ/sol kanal CUSTOMER ( döner butona 

FADER (F) : ön /arka basarak) 

lO 3 Önceden seçi len 3 FM(AM/PTY :önceden seçilen 
istasyon 1 Fast track seçimi 3 istasyonun aranması 



Buton Butonlar ve ön panel RADYO modu 

Harller veya Semboller Fonksiyon Kısa basıs (2 saniyeden az) Uzun bası~ (2 sn'den fazla) 

ll 2/CD Önceden seçilen 2 istasyon FM/AM/PTY önceden seçilen FM/ AM önceden seçilen 2 
2 istasyonun aranması istasyonun hafızaya kaydedilmesi 

12 !/CD+ Önceden seçilen 1 istasyon FM/AM/PTY önceden seçilen FM/AM önceden seçilen ı 
1 istasyonun aranması istasyonun hafızaya 

kaydedilmesi 

13 VOL ON /OFF Radyo açma kapatma Açma /kapatma: 
1 Ses ayarı Butona basma 

Ses ayarı: 
sola çevrildiğinde: ses azalır 
sağa çevrildiğinde: ses artar 

14 .... !! .... Pause /duraklama Duraklama 

ıs TAITNVOL Trafik programı (TA) T AITP SEEK (trafik programı) TA sesi seçimi 
TA ses kontrolu (trafik programı) 

16 AF/TYP Alternatif frekans/ program AF/ON/OFF (alternatif Program tipi seçimi 
tipi frekansın devreye alınması) PTY: seçilmiş o lan 

programın 

tipini görüntüler 

17 BAND /AS Frekans bantı seçimi 1 en FM 1 , FM2,FM 3,FM 4 , AST Sinyali en kuvvetli olan 
kuvvetli istasyonun hafızaya AM 1, AM 2, AM 3 , AM 4 istasyon~arın FM 4 ,AST /AM 3 

kaydedilmesi AST U a otomatik o larak 
kaydedilmesi 

18 MENU /RDS Aktif menü/Aktif RDS menüsü 1- TUNING SEEK : MANUEL 1- RDS /CLOCK (yayın yapan 
/OTOMATiK tarafından gönderilen) 

2- HASSASiYET: UZAK /YEREL 2- CUP DETECT : ON/OFF(*) 
3- NEWS (HABERLER): ON/OFF 3- MAX SEŞ : 1 O • 33 /OFF(**) 
4- SPEEED VOLUME (SES HIZI) 4-SES SEVIYESI: 1. 3/0FF (**) 

5- TRAFFIC :UZAK !YEREL 5-AUTO SWITCH: ON/OFF (*) 
.6- LOUQNESS (SES 

YUKSEKLIGI) : ON/OFF 
(SEEK butonu ile seçilebilirler 

19 CD yuvası 

20 Display 

(*) S ( ...,....,.) ve 3 nolu bu to nlara (.,...,..) basarak 

(**) 13 nolu düğme döndürülerek ( VOL ON/OFF) 
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Buton Butonlar ve ön panel CD/MPJ modu 
Harller veya Semboller Fonksiyon Kısa basıs {2 saniyeden az) Uzun basış {2 sn'den fazla) 

ı .. Eject CD Eject CD (CD takılı iken) ı Eject CD (CD takı lı iken) 
(CD'nin çıkartılması 

2 SCR Mod seçimi (Radyo ,CD) Radyo modu 
3 .... Manuel istasyon arama /Bir Bir sonraki parçanın seçilmesi Parçan ın hızlı olarak 

sonraki parçanın seçilmesi ileri sarılması 
4 SCAN istasyonların otomatik olarak Parçaların otomatik olarak 

aranması /CD parçaları aranması (yaklaşık 7 
saniye /müzik) 

s ,. ... Manuel istasyon arama /Bir Bir önceki parçan ın seçilmesi Parçanın hızlı olarak geri 
önceki parçanın seçilmesi sarılması 

6 6/RND Önceden seçilen 6 istasyon Parçaların rastgele çalınma 
CD parçalarının rastgele fonksiyonunun devreye alınması 

çalınması devreden çıkartılması 
7 S/RTP Önceden seçilen S 

istasyon 1 CD REPEAT 
REPEAT fonksiyonunun 

devreye alınması /devreden 
fonksiyonu çıkartılması 

8 4 Önceden seçilen 4 istasyon CD (MP3) için kayıt edilmiş parça Yapılan kayda göre ekranda 
sanatçı, olaylar, albüm, track gibi görüntülenen isim, arşiv gibi 

konularda arşivin kısa süreli 
görüntülenmesi 

seçimler (sadece CD/MP3için) 

9 AUDIO/DSP Ses ve ekalayzer ayarı Ses ayarları : Kişiselleştirilmiş eka layzer 
BASS (B): bas sesler ayarları (EQ PRESET , 

TREBLE (T): tiz sesler CLASSIC ,JAZZ,ROCK 
BALANCE (B) Sağ/sol kanal CUSTOM ER ( döner butona 

FADER (F) : ön /arka basarak) 
lO 3 Önceden seçilen 3 

istasyon 1 Fast track seçimi 
Fast track seçimi 

(döner butona basarak 
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Buton Butonlar ve ön panel CD/MP3 modu 
Harfler veya Semboller Fonksiyon Kısa bası~ (2 saniyeden az) Uzun bası~ (2 sn'den fazla) 

ll 1 2/CD Önceden seçilen 2 istasyon MP3 için önceki grubun seçimi CD'nin her iki formatı da içermesi 
nedeni ile kompakt ve kompakt 

olmayan müzikler arasında dolaşım 

12 IlC D+ Önceden seçilen 1 istasyon MP3 için sonraki grubun seçimi CD'nin her iki formatı da içermesi 

nedeni ile kompakt ve kompakt 

ı olmayan müzikler aras ında dolaşım 

13 VOL ON /OFF Radyo açma kapatma Açma /kapatma: 
1 Ses ayarı Buto.na basma 

Ses ayarı : 
sola çevrildiğinde: ses azalır 
sağa çevrildiğinde: ses artar 

14 .... !/ .... Pause /duraklama Duraklama 

15 TA/TA/VOL Trafik programı (TA) TA ON /OFF (trafik programı) TA sesi seçimi 
TA ses kontrolu (trafik programı) 

16 AF/TYP Alternatif frekans/ program ı AF ( alternatif CD medundan önceki FM 
tipi frekansın devreye alınması ) program tipini displayde 

görüntüler 

17 BAND /AS Frekans bantı seçimi 1 en 
kuvvetli istasyonun hafızaya 

CD medundan çıkış ayarlanmış 
olan en son bant aktif olur 

kaydedilmesi 

18 MENU / RDS Aktif menü/Aktif RDS menüsü NEWS (HABERLER) : ON/OFF 1- RDS /CLOCK ( yayın yapan 
. SEEK vasıtasiyle tarafından gönderilen) 

TRAFIK : (YEREUUZAK SEEK) 2- CUP DETECT : ON/OFF(*) 
vasıtasiyl~ 3- MAX SES : 1 O • 33 /OFF(**) 

LOUDNESS (SES YUKSEKLiGi ): 4-SES SEVIYESI: 1, 3/0FF (**) 
ON/OFF SEEK vasıtasiyle 5-AUTO SWITCH: ON/OFF (*) 

19 CD yuvası 1 
20 Display ı 

(*) 5 ( ...,....,.) ve 3 nolu butonlara (.,..,.) basarak 

(**) 13 nolu düğme döndürülerek ( VOL ON/OFF) 
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GENEL BiLGiLER 

Radyo bölümü 

- FM/AM bantlarında PLL ayarı ; 

- RDS (Radyo Data Sistemi); TA 
(trafik anonsları) PTY (Program Türü) 

- AF: RDS (Radyo Data Sistemi) 
modunda alternatif frekans arama; 

- Otomatiklmanuel istasyon ayarı; 

- 30 istasyonun manuel kaydı: 18 • 
istasyonun FM bandında (6 istasyon 
FM 1, 6 istasyon FM2 ve 6 istasyon 
FM3 bandında) 12 istasyon AM ban
dında (6 istasyon AM 1 ve 6 istasyon 
AM 2 bandında) . 

- Otomatik kayıt (AUTOSTORE 
fonksiyonu) 6 istasyon FM (FMAST) 
ve 6 istasyon AM (AMAST) bandında. 

- DX fonksiyonu (Distant (uzak): 
radyo istasyonlarının aranmasında 
maksimum hassasiyet) ve LO (Yerel) 
manuel; 
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- Sean fonksiyonu (kaydedilen istas
yonların taranması) kayıtlı beher istas
yonun yaklaşık 1 O saniye süre ile ta
ranması; 

- Otomatik Stereo/Mono seçimi. 

DiKKAT RDS fonksiyonu sadece 
bu system ile yayın yapan bölgelerde 
aktiftir. 

Compact Disc bölümü 

-CD seçimi 

- Parça seçimi (ileri/geri doğru) ; 

- Parçanın hızlı ileri/geri alınması; 

- Repeat fonksiyonu (son parçanın 
tekrar çalınması); 

-Sean fonksiyonu (CD'deki parçala
rın beherinin 7 saniye süre ile taran
ması); (RND) fonksiyonu RaNDom 
(parçaların rastgele çalınması; 

- Fast Track (hızlı tarama); 

- CD Compressian fonksiyonu (CD 
giriş sinyali seviyesi bazında sesin li
mitlenmesi) 

Multimedya CD'Ierin ü
zerinde ses kayıtlarından 
baska bilgi kayıtları da 
bulunmaktadır. Böyle bir 

CD'nin çalınması esnasında yol 
güvenliğini etkileyebilecek ve 
sistemin çıkı~ kademeleri ile ho
parlörlere zarar verebilecek bir 
hı~ırtı ortaya çıkabilir. 

DiKKAT Bu radyodaki RDS fonk
siyonu ancak bu sistem ile yayın yapan 
bölgelerde aktif olmaktadır. RDS sis
temi vasıtasiyle yapılan yayınlar tama
men yerel yayın sinyalini veren istas
yonun sorumluluğundadır. 



Radyo bölümü 

- Mute/Pause (duraklama) fonksiyo
nu, 

- Loudness (ses yüksekliği) fonksi
yonu; 

- S bantlı grafik ekolayzır; 

- Ayrı ayrı bass (bas)/treble (tiz) a-
yarları, 

- Sağ/sol ve ön 1 arka kanal balansı. 

- Audio Clip Detect fonksiyonu 

- Soft Mute fonksiyonu (sesin ya-
vaşça azaltılıp arttırılması). 

HIRSIZLIGA KARŞI KORUMA 
SiSTEMi 

Radyo 4 rakamdan oluşan bir gizli 
şifre taşıyan hırsızlığa karşı kc:>ruma 
sistemi ile donatılmıştır. Bu sıstem 
radyonun başka bir arac~ ta~ıl~r~k 
kullanılmasını önlemektedır. Gızlı şıfre 
Fiat CODE kartı ile birlikte verilmek
tedir. 

UYARI Sistemin aktif olması için 
ilk bağlantının doğru yapılması gerek
mektedir. Radyonun montajının doğru 
sekilde yapılması ile koruma sistemi 
~ktif duruma geçer ve sistem aracın 
elektrik sistemine bağlanır. Radyo a
raçtan sökülüp yeni~en _takıl~ığında 
radyo ile aracın elektrık sıste~ı aras!n
da otomatik bir tanıma ve sıstemı 
aktif hale getirme prosedürü uygula
nacaktır. Eğer bu prosedür esnasında 
yani radyo aracın elektrik sistemine 
bağlandığında bir tanınmama durumu 
söz konusu olur ise displayde "RA
DIO M-CODE ... " yazısı belirecektir. 

Gizli sifreyi olusturan 4 adet rakam 
çizgile~ ile göste'ril~e~t~~i-~. Şifrenin 

ilk rakamını girmek ıçın ılgılı on seçme
li istasyona karşılık gelen kayıt butonu
na basınız ( 1 den 4 e kadar numaralan
dırılmıs olan) daha sonra 1 ila 4 arası 
olan b~ butonlara peş peşe basarak 
( 12,1 1, 1 O ve 8 butonları) gizli şifrenin 
(O dan 9' a kadar) olan diğer rakamla
rını giriniz. 

Daha önce bir araca takılmış olan 
bir radyo başka bir arac:_a monte ed~
lemez. Gizli sifrenin dogru olarak gı
rilmis olduğu~u onaylamak için 7 nolu 
buto~a (5/ RTP) basınız. Kullanıc_ı_ he~ 
yanlış kod girdiğinde bekleme suresı 
kademeli olarak artar. 
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Bekleme süreleri 

Radyonun çalıştırılması ve şifrenin 
devre dışı bırakılması için yapılacak 
girişimleri geçersiz kılmak amaciyle 
özel bekleme süreçleri konmuştur 
(bir deneme ile bir sonraki arasındaki 
aralık) 

Bu süreç aralıklarında radyo takılıp 
çıkartılabilir fakat çalıştırılamaz. 

Bekleme süresi içersinde radyo açık 
olmamalıdır. 

Radyo beslernesi + 12 V doğru akım 
olmalıdır , bekleme süresi displayde 
"RADIO M- CODE ... " yazısı 
belirdiğinde sona erer. 

Aşağıdaki tabloda bir deneme ile 
takip eden girişim arasındaki bekleme 
süreleri gösterilmektedir: 
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Ba~arısız te~ebbüslerin Bekleme 
süresi sayısı 

(displayde) (yakla~ık) 

ı 1 dakika 

2 2 dakika 

3 4 dakika 

4 8 dakika 

5 16 dakika 

6 30 dakika 

7 ı saat 

8 2 saat 

9 4 saat 

lO 8 saat 

ll 16 saat 

12 24 saat 

Bekleme süresi radyonun açık tutul
ması halinde hareket etmektedir. 
Radyonun kapatılıp tekrar açılması 
durumunda bekleme süresi yeni baş
tan başlayacaktır. 

CODE Card (Şifre kartı) 

Şifre kartı radyonun sahibi olduğunu
zu göstergen belgedir. Şifre kartı üze
rinde radyonun modeli, seri numarası 
ve gizli şifre bulunmaktadır. 

DiKKAT Hırsızlık durumunda, yet
kili makamlara gerekli bilgileri verebil
mek için, şifre kartını güvenli bir yerde 
saklayınız. Şifre kartınızı kaybettiğiniz
de bir Fiat yetkili servisine başvuru
nuz. 

ÖNLEMLER 

Radyonun kumandalarını titiz şekilde 
kullanınız. Eğer aracın içersindeki sı
caklık düşük ise CD çalar fonksiyonu
nu aracın kaleriferini çalıştırdıktan 
kısa bir müddet sonra devreye alınız. 

Compact Disc veya optik okuyucu
sunun üzerinde olusabilecek nem bi
rikmeleri ses kalite~ini menfı yönde 
etkileyebilir. Yaklaşık 1 saat süre son
ra nem ortadan kalkacak ve ses siste
mi normal durumuna geri dönecektir. 

Sert titreşimlerim olabileceği bozuk 
satıhlı yollarda CD dinlerken parçalar
da kesintiler olabilir. 



SÖZLÜK 

AF (Alternatif Frekans) 

Bu fonksiyon, farklı frekanslarda ya
yın yapan vericilerin bulunduğu bölge
lerden geçerken, radyonun seçilen 
FM istasyonuna ayarlanmış olarak kal
masını sağlamak için kullanılır. 

RDS sistemi, alınan sinyalin gücü ile 
kalitesini izler ve otomatik olarak en 
güçlü sinyale sahip olan frekansa ayar 
yapar. 

Autostore (otomatik kayıt) 

Bu fonksiyon, radyo istasyonlarının 
otomatik olarak kaydedilmesi için 
kullanılır. 

Balance {kanal balansı) 

Bu fonksiyon, sağ ve sol hoparlarlör
den gelen sesin uygun şekilde denge
lenmesi için kullanılır. 

Bass (Bas tonları) 

Bu fonksiyon bas seslerin ayarlan
ması için kullanılır. 

CD-C hanger 

Çoklu CD çalar 

D ıstant/Local 
(Sens Dx/Loc-UzaklY erel) 

Bu fonksiyon, istasyonların alınmasın
daki iki farklı seviyedeki hassasiyeti 
belirtir. 

1) Distant (maksimum hassasiyet), 
alınabilen bütün istasyonlara ayar ya
pılması içindir. 

2) Local (minimum hassasiyet), sa
dece sinyalleri yeterince güçlü olan 
istasyonlara (örneğin yerel istasyonlar) 
ayar yapılabilmesi içindir. 

EON (Enhanced Other 
Netw~rk-Güçlendirilmis Diğer 
Yayın Istasyonları Şebekesi) 

Bu fonksiyon, radyonun, trafik anonsla
rını yayıniayan diğer radyo istasyonuna 
otomatik olarak ayarlanması için kullanılır. 

Fader (Ön ve arka hoparlörler 
arasında balans) 

Bu fonksiyon; sesin, ön ve arka ho
parlörler arasında uygun şekilde den
gelenmesi için kullanılır. 

Loudness (Ses yüksekliği) 

Bu fonksiyon, düşük ses seviyelerin
de, bas ve tiz seslerin kalitesinin yük
seltilmesi için kullanılır. Ses tamamen 
açıldığında, bu fonksiyon devre dısı 
kalır: ' 

Mute (ses kesme) 

Bu fonksiyon o anda aktif olan sesin 
kesilmesini sağlar. 

Kaydedilebilen istasyonlar 

Manuel veya otomatik olarak kayde
dilebilen istasyonların sayısını ifade 
eder. 

PTY (Program Type - Program 
Türü) 

Bu fonksiyon, herhangi bir program 
türüne (örneğin haberler, müzik prog
ramları, spor programları, vb.) önce
den ayar yapılabilmesini sağlar. 

RaNDom 

Bu fonksiyon CD' nin değişik parça
larının rastgele çalınmasını sağlar. 
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RDS (radio data system-radyo 
data sistemi) 

Radyo data aktarma sistemi, normal 
FM yayınları için 57 kHz'lik bir alt 
bağiantıyı kullanır. 

Bu fonksiyon; radyo istasyonlarının 
isimleri, alternatif frekanslar, trafik 
anonslarına otomatik ayar veya PTY 
fonksiyonu ile seçilen özel programlar 
gibi farklı bilgilerin alınması için kullanı
lır. 

RDS sistemine bağlı olan fonksiyon
lar yayını yapan istasyonlara bağlı ol
duğundan tüm bölgelerde aktif olma
yabilirler. 

REG (Regional program reception 
function-Bölgesel programların 
alınması fonksiyonu) 

Bu fonksiyon, sadece yerel (bölgesel) 
istasyonlara ayar yapılması amacıyla 
kullanılır. 

Ses hızı fonksiyonu 

Ses hızı fonksiyonu, ses seviyesi ile 
yolcu kabini içindeki gürültü seviyesi 
arasındaki oranın korunması için, ses 
seviyesini aracın hızına göre otomatik 
olarak ayarlar. 

Repeat fonksiyonu (Son parçanın 
sürekli olarak tekrarlanması) 

Bu fonksiyon, CD'de dinlenilen son 
parçanın sürekli olarak tekrarlanmasını 
sağlar. 

Sean (Tarama) 

Bu fonksiyon, kaydedilen bütün rad
yo istasyonlarının veya CD'deki bütün 
parçaların baş taraflarının birkaç saniye 
boyunca dinlenmesi için kullanılır. 

TA (Traffic information-Trafik 
bilgileri) 

Bu fonksiyon, başka bir istasyon ve
ya /CD dinlenirken, ilgili istasyonlarda 
yayınlanan trafik anonslarının alınması 
için kullanılır. 

Treble (tiz tonları) 

Bu fonksiyon, tiz seslerin ayarlanması 
için kullanılır. 

Tuner (Radyo) 

FM/AM istasyonları ayarı 

FONKSiYONLAR VE 
AYARLAR 

Ses sisteminin açılması 

Ses sistemini açmak için 13 (VOL 
ON/OFF) butonunaldüğmesine bası
nız. 

Eğer ses sistemi (radyo) kontak a
nahtarı STOP pozisyonunda iken a
çılır ise yaklaşık olarak 20 dakika 
sonra otomatik olarak kapanır. 

DiKKAT Radyo "Auto switch" 
menü opsiyonu aktif ise (ON), kontak 
anahtarı ile açılıp kapatılabilir. 



1) Kontak anahtarı MAR konumun
da iken radyo (ses sistemi} açılır. 

2) Kontak anahtarı STOP konu
munda iken radyo (ses sistemi} kapa
nır. 

Ses sisteminde, motorun çalıştırıl
ması ile birlikte "Auto swicth" fonksi
yonundan bağımsız olarak radyonun 
otomatik kapanmasını ve motor çalış
tınldıktan sonrada önceki konumuna 
dönmesini sağlayan elektronik bir 
koruma sistemi mevcuttur. 

Bu proses CD'den CD'ye birkaç 
saniye değişken olmak kaydiyle CD/ 
CDC çalma fonksiyonun kesilmesine 
neden olabilir. 

Ses sisteminin kapatılması 

Ses sistemini kapatmak için ll 
(VOL ON/OFF) butonunaldüğmesi
ne basınız. 

Radyo/Compact Disc fonksiyonları
nın seçilmesi 

Aşağıda belirtilen fonksiyonları sıra
sıyla seçmek için 2 (SRC) butonuna 
kısa bir sekilde ve pes pese basınız: . . . 

TUNER (Radyo) 
- CD (Compact Disc) (sadece Com

pact Disc takılı ise) 

- CDC (CD Changer - sadece CD 
çalar monte edilmiş ise). 

Fonksiyonlar her değiştiğinde displayde 
seçilen fonksiyon ile ilgili mesaj görüntüye 
gelir: TUNER (Radyo) veya CD. 

Seçilemeyen fonksiyonlar (örneğin 
"CD" Compact Disc yerine yerleştiril
memiş ise, otomatik olarak devre dışı 
bırakıl ır. 

Pause fonksiyonu (ll) 

CD çaları devreye sokmak için 14 
nolu butona .... ll ...... kısa bir süre bası
nız. Displayde "CD PAUSE" yazısı 
belirecektir. Parçanın yeniden dinlen
mesi için 14 nolu butona .... ll ...... tek
rar basılmalıdır. 

Ses seviyesinin ayarlanması 

Ses seviyesi butona/düğmeye 13 
(VOL ON/OFF) basılarak ayarlana
bilir. 

Sesi artırmak için düğmeyi sağa doğ
ru, azaltmak için sola doğru çeviriniz. 

Displayde "VOLUME 00" ... 'YOLU
ME 34" yazıları belirir. 

Mute fonksiyonu 
(sesin tamamen kesilmesi) 

Mute (ses kesme) fonksiyonunu devre
ye almak için, butona 14 .... ll ...... kısa 
bir sekilde basınız. Ses tedrici olarak 
azalı'r (Soft mute fonksiyonu) ve ekranda 
seçilen fonksiyon ve "MUTE" mesajı 
(örneğin radyo fonksiyonu seçildiğinde 
TUNER MUTE) görüntüye gelir. 

Mute fonksiyonunu devre dışı bırak
mak için butona 14 .... ll ...... tekrar kı
sa bir sekilde basınız. Bu sekilde ses 
seviye~i Soft Mute fonksiyonu devre
den çıkartılmadan önceki ses seviyesine 
ulasılana kadar tedrici olarak artmakta
dır: 

Mute fonksiyonu, 13 nolu buton/düğ
me (VOL ON /OFF) döndürülerekte 
devreden çıkartılabilmektedir. 

Mute (ses kesme) fonksiyonu devre
de iken diğer tüm fonksiyonlar kulla
nılabilir durumdadır; bu arada eğer 
bir trafik bülteni (TA fonksiyonu devre
de iken) alınır ise, ekranda Mute fonk
siyonu görüntülenmez; 
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Ses tonu ayarları (bas 1 tiz) 

A~ağıdaki i~lemleri yapınız : 

- DisP.Iayde "BASS" veya "TREB
LE (TIZ)" mesajları görüntülenene 
kadar 9 nolu (AUDIO/DSP) buto
nuna pe~ pe~e ve kısa bir ~ekilde ba
sınız. (Bas ve Tiz ses fonksiyonlarının 
seçimi); 

- 13 nolu buton/düğmeyi (VOL 
ON/OFF) sağa doğru döndürerek 
bas/tiz sesleri arttırınız ve sola doğru 
döndürerek azaltınız. 

Displayde birkaç saniye süre ile bas/ 
tiz ses seviyeleri görüntülenecektir. 

Displayin son ayarından birkaç sa
niye sonra ise radyonun ana görüntü
sü ne dönülmektedir. 
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Ses balans ayarı 

A~ağıdaki i~lemleri yapınız: 

- Displayde "BALANS" mesajı (ses 
balansı seçimi) görüntülenene kadar 
9 nolu (AUDIO/DSP) butonuna 
pe~ pe~e ve kısa bir süre basınız. 

- 13 nolu buton/düğmeyi (VOL 
ON/OFF) sağa doğru döndürerek 
sağ hoparlörlerden gelen sesleri ve 
sola doğru döndürerek sol hoparlör
lerden gelen sesleri arttırınız .. 

Displayde birkaç saniye sür:~ ile ses 
balans seviyesi görüntülenir. Orneğin: 
+ 1 O dan ~ -1 O'a ..... ~ = sağ, ..... 
=sol). 

Displayin son ayarından birkaç saniye 
sonra ise radyonun ana görüntüsüne 
dönülmektedir. 

Ekolayzerin tanımı 
(sadece ekolayzer aktif iken) 

Ekolayzeri aktif hale getirmek için 
9 nolu AUDIO/ DSP butonuna ba
sıp 2 saniyeden fazla basılı tutunuz 
daha sonra - 13 nolu buton/düğmeyi 
(VOL ON/ OFF) döndürerek a~ağı
daki fonksiyonlardan birini seçiniz: 

- "PRES ET" ( ekolayzerin önceden 
tanımlanmı~ ayarı) 

- "CLASSIC" (ekolayzerin önceden 
tanımlanmı~ ayarı) 

-"JAZZ" (ekolayzerin önceden 
tanımlanmı~ ayarı) 

-"ROCK" (ekolayzerin önceden 
tanımlanmı~ ayarı) 

- "CUSTOMER" (Ekolayzerin 5 
bandı üzerinde kullanıcı tarafından 
deği~tirilebilen ayar) 

"CUSTOMER" pozisyonunda i~lem 
yapılacak bantın seçilmesi için 5 nolu 
( .......... )veya 3 nolu~~) butona kısa 
süre ile ve pe~ pe~e basınız ve seçilen 
frekans bandındaki ses seviyesini arttır
mak/azaltmak için 13 nolu butonu/düğ
meyi (VOL ON/OFF) döndürünüz. 



Fader (ön ve arka hoparlörler 
arasındaki balans) ayarı 

Aşağıdaki işlemleri yapınız: 

- Displayde "FADER" mesajı (Fader 
fonksiyonu seçimi) görüntülenene 
kadar 9 nolu (AUDIO/DSP) buto
nunapeşpeşe ve kısa bir süre basınız. 

- 13 nolu buton/düğmeyi (VOL 
ON/ OFF) sağa doğru döndürerek 
ön hoparlörlerden gelen sesleri ve 
s_?la doğru döndürerek arka hopar
lerlerden gelen sesleri arttırınız. 

Displayin son ayarından birkaç saniye 
sonra ise radyonun ana görüntüsüne 
dönülmektedir. 

Loudness (ses yüksekliği) 
fonksiyonu 

Lou?n.~ss (ses yüksekliği) fonksiyo
nu; duşuk ses seviyesinde, bas ve tiz 
sesleri artırarak ses kalitesini iyilestirir. 
Ses maksimum seviyeye ayarla~dığı 
zaman, bu fonksiyon devre dışı kalır. 

Fonksiyonu devreye alıp/devre dısı 
bırakmak için, 18 (MENÜ/RDS) ' 
but~n~~a kısa bir süre basıp MENÜ' 
ye gırınız ve daha sonraki basıslarla 
menüyü açınız. ' 

Fonksiyonun durumu (devrede veya 
devre dışı) 3 nolu ( .......... ) veya S nolu 
~ ..... ) butonlar ile seçilebilen "LO
UDNESS: ON (loudness aktif)" 
veya "LOUDNESS: OFF (loudness 
d_~vr~ dışı)" yazısı ile displayde görün
tulenır. 
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RADYO (TUNER) 

Ses sistemi açıldığı zaman, sistem 
kapatılmadan önce seçilen son kaynak 
(Radyo, veya Compact Disc) çalmaya 
başlar. 

CD dinlerken, radyo fonksiyonunu 
seçmek için; 2 (S RC) butonuna, bu 
fonksiyon seçilene kadar kısa bir şe
kilde peş peşe basınız. 

Radyo modunda iken, istediğiniz 
radyo bandını seçmek için; 17 
(BAND/AS) butonuna kısa bir şekil
de ve peş peşe basınız. 

17 (BAND-AS) butonuna her ba
sı l dığ ı nda, "FM 1 ","FM2","FM3" ve 
"FMAST", "AM 1 ","AM2" ve "AMAST" 
bantları sırasıyla seçilir ve ekranda 
gösterilir. 

FM bandı "FM 1 ","FM2", "FM3" ve 
"FMAST" bölümlerine ayrılmıştır . 

FMAST bandı, AutoStore fonksiyo
nu ile otomatik olarak kaydedilmiş 
olan istasyonlar için ayrılmıştır (bant 
otomatikman FMAST'a dönüşmekte
dir) (bak. "AutoStore fonksiyonu"). 
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AMAST fonksiyonu, AutoStore 
fonksiyonu ile otomatik olarak kayde
dilmiş olan istasyonlar için ayrılmıştır 
(daha önceki bantlar önceden belirlen
miş istasyonlar ile birlikte muhafaza 
edilir) (bak. "AutoStore fonksiyonu") . 

Radyo, daima RDS (Radyo Data 
Sistemi) modunda istasyon yayını 
alacak sekilde hazır bulunmaktadır. 

' 

istasyon kayıt butonları 

1 'den 6'ya kadar numaralandırılmış 
olan butonlar (" 12"," 1 1 "," 1 0","8", "7", 
"6"), aşağıda belirtilen istasyon kayıt 
işlemlerinin yapılmasını sağlar: 

- 24 adet FM bandı na ( 6 adet FM 1 '
de, 6 adet FM2'de, 6 adet FM3'te ve 
6 adet FMAST'ta) 

- 18 adet AM bandına (6 adet AM 
1, 6 adet AM 2 ve 6 adet AMAST) . 

Önceden kaydedilen istasyonları 
dinlemek için, istediğiniz radyo bandını 
seçiniz ve ilgili istasyon kayıt butonuna 
( 1 'den 6'ya kadar numaralandırılan) 
kısa bir sekilde basınız. 

' 

Displayde önceden kaydedilen istas
yonun ismi (eğer RDS istasyonunda 
mevcut ise) numarası , frekansı görün
tüye gelir. 

Dinlenilen son istasyonun 
kaydedilmesi 

Radyo, her radyo bandında dinlenilen 
son istasyonu otomatik olarak 
kaydeder ve radyo açıldığında veya 
radyo bandı değiştirildiğinde bu 
istasyona ayar yapılır. 

Otomatik ayar 
(Tuning Seek: Auto) 

Bu fonksiyon daha önceden seçilmiş 
olan istasyonların otomatikman aran
masını sağlamaktadır. 

Yayınları alınabilen bir sonraki istas
yonu, seçilen yönde otomatik olarak 
aramaya başlamak için S nolu~ .... ) 
veya 3 nolu (~~) butonlara kısa bir 
süre ile basınız. 

Eğer üzerine gidilen istasyon ( 1 den 
6' ya) kadar olan istasyon kayıt buton
larından biri ile kaydedilmiş bir istas
yon ise displayde bunun numarası 
belirecektir. 



Manuel ayar 
(Tuning Seek : manual) 

Bu fonksiyon önceden seçilmiş olan 
istasyonların otomatik olarak aranma
sını sağlamaktadır . 

Fonksiyon MENÜ (RDS) seçild i ğin
de devreye girmektedir. 

Aşağıdaki işlemleri yapınız: 

17 (BAND/AS) butonuna basarak 
"FM 1 ","FM2","FM3","FMAST","AM 1 ", 
"AM2" veya "AMAST" bantlarını se
çiniz. 

S nolu ( ........ )veya 3 nolu ( ........ ) 
butonlara kısa bir süre ile basınız. 

S nolu ( ........ )veya 3 nolu ( ........ ) 
butonları basılı tutarak hızlı arama 
yapılabilir buton bırakıldığında bu 
fonksiyon duracaktır. 

Eğer üzerine gidilen istasyon ( 1 ' den 
6' ya) kadar olan istasyon kayıt buton
larından biri ile kaydedilmiş bir istas
yon ise displayin alt satırında bunun 
numarası belirecektir. 

istasyonların taranması 
(Sean fonksiyonu) 

4 (SCAN) butonuna basılır ise, seçi
len radyo bandında (FM, AM) istasyon
ların taranması işlemi başlar ve bulunan 
her istasyon birkaç saniye dinlenir ve 
frekansı displayde görüntülenir. Arama 
esnasında displayde "TUNER 
SCAN" yazısı belirecektir. 

SCAN {tarama) fonksiyonu devrede 
iken, diğer bütün fonksiyonlar iptal edilir. 

SCAN {tarama) fonksiyonu aşağıda 
gösterilen durumlarda devre dışı kal
maktadır: 

- 4 (SCAN) butonuna yeniden ba
sılır ise; 

- Radyo kapatılırsa ; 

- Dinlenen ses kaynağı değiştirilirse 
(Radyo ,CD); 

- Seçilen frekans bandı değiştirildiğin-
de (veya hafıza bloke edildiğinde) ; 

- istasyon kayıt butonlarından birine 
basıldığında; 

- AutoStore (otomatik kayıt) fonksi
yonu devreye alındığında; 

Kaydedilen istasyonların 
taranması 

Aktüel frekans bandında kaydedilen 
istasyon ları tarama işlemini başlatmak 
için 4 (SCAN) butonuna 2 saniyeden 
fazla bir süre basınız: 

- FM : "FM 1 ","FM2","FM3","FMAST" 

- AM : "AM 1 ","AM2","AMAST" 

Bulunan her istasyon birkaç saniye 
dinlenir ve frekansı displayde görüntü
lenir. 

SCAN {tarama) fonksiyonu aşağıda 
gösterilen durumlarda devre dışı kal
maktadır: 

- Radyo kapatılırsa; 

- istasyon kayıt butonlarından birine 
basıldığında; 

- AutoStore (otomatik kayıt fonksi
yonu) devreye alındığında; 

- Dinlenen ses kaynağı değiştirilirse 
(Radyo, CD); 

- FM ses seviyesi veya seçilen frekans 
bantı değiştirildiğinde; 
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Manuel istasyon kaydı 

Dinlenmekte olan radyo istasyonu, 1' 
den 6'ya kadar numaralandırılan butonlar 
ile kaydedilebilir. 

Bu butonlardan birini ( 1 'den 6'ya kadar 
numaralandırılan) 2 saniyeden fazla bir 
süre ile basılı konumda tutunuz. 

Displayde istasyonun kayıtlı olduğu 
butonun numarası görüntülenecek ve 
sesli bir sinyal verilecektir. 

AutoSTore (otomatik kayıt) 
fonksiyonu 

AutoST o re (otomatik kayıt) fonksiyonu
nu devreye almak için, 17 (BAND/AS) 
butonunu·basılı konumda tutunuz. Radyo, 
bu fonksiyon ile, sinyalleri en güçlü olan 
istasyonları, en güçlü sinyali veren istas
yondan başlayarak FM~ST bandına oto
matik olarak kaydeder (bant otomatik
man FMAST'a dönüşı:nektedir) 

ı o 

DiKKAT AutoSTore fonksiyonu dev
reye alındığında, daha önce FMAST ban
dına kaydedilmiş olan bütün istasyonlar 
iptal edilirler (diğer bantlarda önceden 
belirlenmiş olan istasyonlar muhafaza 
edilmektedir). 

Otomatik kayıt esnasında displayde 
"TUNER FM AST" veya "TUNER 
AM AST" yazıları belirir. 

AutoSTore (otomatik kayıt) fonksiyo
nunu devreden çıkartmak için 17 
(BAND/AS) butonuna yeniden basmak 
yeterlidir. 

Bu şekilde radyo AutoSTore (otomatik 
kayıt) fonksiyonu devreye girmeden önce 
dinlenmekte olan istasyona geri dönecek
tir. 

Kaydedilen istasyonların 
dinlenilmesi 

Aşağıdaki işlemleri yapınız: 

istediğiniz radyo frekans bandını seçiniz 
"FM 1", "FM2","FM3","FMAST","AM 1", 
"AM2","AMAST" 

- 6 adet istasyon kayıt butonundan bi
r ine kısa bir süre ile basınız. 

Displayde (eğer RDS istasyonunda 
mevcut ise) istasyonun ismi ve frekans ı 

displayin alt satırında ise "Pn" yazısı be
lirecektir buradaki "n", o anda aktif o lan 
istasyonun numaras ın ı göstermektedir . 

Eğer FM 1, FM2 ve FM3 bantlarında sin
yaller zayıf ve AF (alternatif frekans) ara
ma fonksiyonu devrede ise; aynı progra
mın en güçlü sinyali ile yayıniayan istasyon 
otomatik olarak aranır. 



AF fonksiyonu 
(alternatif frekans arama) 

AF fonksiyonunu (alternatif frekans 
arama) devreye almak/devreden çıkart
mak için butona 16 (AF/PTY) kısa 
bir süre ile basmak yeterlidir. 

Fonksiyon aktif olduğunda displayde 
"AF SWIT CHING : ON" yazısı be
lirecektir. 

- "AF SWIT CHING : ON" =Aktif 
alternatif frekansları arama. 

- "AF SWIT CHING : OFF" =Aktif 
olmayan alternatif frekansları arama. 

Ayarlanmış olan RDS istasyonunun 
sinyalleri zayıfladığında aşağıda göste
rilen iki durum söz konusu olabilir: 

"AF SWIT CHING :ON" modunda 
RDS sistemi seçilen istasyonun en iyi frekans
taki yayınına otomatik olarak ayar yapar. 
Dolayısiyle radyoda aynı programı en 

güçlü sinyal ile yayıniayan istasyona oto
matik olarak ayarlanmaktadır. Böylece 
seyahat esnasında bulunduğunuz bölgeyi 
değiştirdiğinizde frekansı değiştirmeden 
seçtiğiniz istasyonu dinlemeye devam 
edebilirsiniz. Ancak seyahat ettiğiniz 
bölgede bu istasyon yayınlarının alınıyor 
olması gerekmektedir. 

DiKKAT "Alternatif' olarak değer
lendirilen radyo yayınları frekans lis
tesindeki mevcudiyetleri tamamen 
yayını yapan ilk radyonun sorumluluğu 
altındadır. 

"AF SWIT CHING : OFF" modunda 
radyo, sinyalleri en güçlü olan istasyo
na otomatik olarak ayarlanmaz ve bu 
istasyona ayar butonları ile manuel 
olarak ayar yapılması gerekir. 

TA fonksiyonu (trafik bilgileri) 
FM bandındaki bazı istasyonlarda 

(FM 1, FM2 , FM3 ve FMAST) trafik 
ile ilgili bilgileri de yayınlarlar. 

Bu yayınlar esnasında displayde o 
anda aktif olan görüntüye alternatifl i 
olarak (örneğin : istasyonun ismi) 
"TRAFIC INFO" mesajı görüntülen
mektedir. 
TA (trafik bilgileri} fonksiyonunu 

devreye almak/devre dışı bırakmak 
için IS (AF-TA) butonuna kısa bir 
süre ile basınız , fonksiyon aktif hale 
geldiğinde displayde "TA -D" yazısı 
belirecektir. 

TA (trafik bilgileri) yayınının sesini 
ayarlamak için 1 S (AF-TA) butonuna 

2 saniyeden fazla bir süre basınız bu 
durumda displayde "TA VOLUME 
X" yazısı belirecektir (X = ayarlanmış 
ses anlamına gelmektedir). Bu ayar 
düğme döndürülerek yapılır. 

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu aktif 
iken bilgiler verilmeye başlandığında 
radyo bunlara öncelik tanır ve o an
da dinlenmekte olan ses kaynağı veya 
CD yayını kesilir. 
TA (trafik bilgileri) fonksiyonu sade

ce EON fonksiyonu bağlantısı var ise 
gerçekleşebilir. 

DiKKAT Trafik bilgilerini yayınla
ma ve bunların kesilmesi yayını yapan 
radyonun toplam sorumluluğu altın
dadır. 

Program türü fonksiyonu (PTY) 
(bir program türünün seçilmesi) 

(FM 1, FM2 FM3 ve FMAST) bantla
rında yayın yapan PTY (program türü) 
fonksiyonu sadece bazı istasyonlarda 
mevcuttur. (örneğin mesaj /haber ya
yınlayan istasyonlar PTY kodu olarak 
"NEWS"- HABERLER) yazısı nı görün
tülemektedir. 

21 



DiKKAT PTY yayınları, yayını yapan 
radyonun toplam sorumluluğu altın
dadır. 

PTY fonksiyonu ile birlikte sadece 
önceden seçilmiş olan PTY program
larını yayınlamak için bir arama fıltre
side devreye girmektedir (örneğin 
"POP") 

PTY fonksiyonunu devreye almak 
için 16 (AF /PTY) butonuna 2 sani
yeden fazla bir süre basınız 

Fonksiyon aktif olduktan sonra 13 
nolu buton/düğmeyi (VOL ON/ 
OFF) program tipini aramak için 
döndürünüz. 

Bir radyo tarafından yayınlanabilecek 
olan program tipleri şunlardır : 

NONE 

NEWS 
AFFAIRS 
INFO 
S PORT 
EDUCATE 
D RAMA 
CULTURE 
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(PTY informasyonu 
olmayan) 
Haberler 
Güncel olaylar 
Bilgiler 
Spor programları 
Eğitim ile ilgili programlar 
D rama 
Kültür programları 

SCIENCE 
VARIED 
POPM 
ROCK M 
EASY M 
LIGHTM 
CLASSICS 
OTHER M 

WEATHER 
FINANCE 
CHILDREN 
SOCIAL 
RELIGION 
PHONE IN 

TRAVEL 
LEISURE 

Bilimsel programlar 
Eğlence programları 
Pop müzik 
Rock müziği 
Hafif müzik 
Hafif klasik müzik 
Klasik müzik 
Verilen listeye dahil olmayan 
müıik programları (örneğin 
halk müziği) 
Hava durumu 
Ekonomi haberleri bülteni 
Çocuk programları 
Toplum ile ilgili bilgiler 
Dini ve felsefi programlar 
Dinleyicilerin telefon 
ile katıldıkları programlar 
(cep telefonu bağlandığında 
devreye alınan "PHONE 
IN" fonksiyonundan farklı) 
Turizm 
Bos zamanlar, hobiler ve 
bo~ zamanlarda yapılan 
aktiviteler 

JAZZ Caz müziği 
COUNTRY Country müziği 
NA TION M Ulusal programlar 
OLDIES Hit olmuş eski parçalar 
FOLK M Folk müziği 
DOCUMENT Özel raporlar 

Program türü fonksiyonu (PTY) 
(bir program türünün seçilmesi) 

1. Program tipinin belirlenmesi 

16 (AF /PTY) butonuna 2 saniyeden 
fazla bir süre basınız displayde dinlemekte 
olduğunuz PTY istasyonunun kodu beli
recektir. Eğer bu istasyon yayın yapmı
yorsa "~ONE" yazısı görüntülenir. 

Arzu ettiğiniz PTY istasyonunu bulmak 
için 13 nolu buton!düğmeyi (VOL ON/ 
OFF) döndürünüz. 

Daha sonra 5 nolu ~ ..... ) veya 3 nolu 
( .... ~) butonlara basarak seçilmiş olan 
PTY program türlerinin otomatik arama 
fonksiyonunu aktif hale getiriniz. 

PTY program türlerinin otomatik ara
ma fonksiyonu önceden seçilmiş olan 
program tipinin üzerine gelindiğinde du
rur ve display program tipini gösterir 
(örneğin: "POP") ve aynı anda "PTY'' 
yazısı yanıp sönme şeklinde belirir. 

DiKKAT Eğer seçilen program türün
de hiçbir istasyon bulunamaz ise displayde 
"bulunamıyor" (NOT FOUND) yazısı 
görüntülenir ve radyo en son ayarlanmış 
olan istasyonu n üzerine gider ve böylece 
PTY fonksiyonuda devreden çıkartılır. 



PTY fonksiyonunun devreden 
çıkartılması 

PTY moduna girdikten sonra eğer 
yaklaşık S saniye içersinde hiçbir iş

lem yapılmazsa radyo otomatikman 
bir önceki çalışma moduna geri döne
cektir. 

EON fonksiyonu (güçlendirilmis 
diğer yayın istasyonları ~ebekesi} 
Bazı ülkelerde, trafik raporu yayın 

layan istasyonları bir araya toplayan 
istasyon şebekesi mevcuttur. Bu du
rumda, aynı yayın istasyonları şebeke
sindeki istasyonlardan biri ne zaman 
trafik anonsu yayınlar ise; dinlemekte 
olduğunuz program, bu raporu almak 
için geçici olarak kesilir (sadece TA 
fonksiyonu devrede iken) . 

MENU 

"MENU" butonu fonksiyonları 

Menü fonksiyonunu devreye almak 
için 18 (MENU /RDS) butonuna 
kısa bir süre ile basınız. Bu sekilde 
Menünün birinci kademesin~ girilir. 

Menünün ikinci kademesine girmek 

ıçın 18 (MENU /RDS) butonunu 2 
saniyeden fazla bir süre basılı tutunuz. 

Menü fonksiyonlarını taramak için 
18 (MENU /RDS) butonuna peş 
peşe basmanız gerekmektedir. 

Birinci Menü kademesinde su 
fonksiyonlar bulunmaktadır: 

1) TUNII'~G SEEK -
OTOMATIK /MANUAL (Radyo 
modunda devreye alınacak şekilde 
uyarlanmıştır): yayın yapan istasyonla
rın manuel veya otomatik olarak aran
ması . 

2) SENS~TIVITY 
(HASSASIYET) - UZAK /YEREL 
(Radyo modunda devreye alınacak 
şekilde uyarlanmıştır) : yayın alışındaki 
hassasiyet ayarı . Yerel: güçlü sinyali 
olan istasyonlar, Uzak : zayıf sinyali 
olan istasyonlar. 

3) NEWS (HABERLER) - ON/ 
OFF (Radyo 1 CD modunda devreye 
alınacak şekilde uyarlanmıştır) : bilgi 
programlarının devreye alınması 1 
çıkartılması 

4) SPEED - VOLUME (SES HIZI) 
(FM/ CD modunda devreye alınacak 
şekilde uyarlanmıştır) : sesin aracın 

hızına orantılı olarak ayarlanması 
(SVC) (O ... 7 /OFF) 

S) TRAFFIC - UZAK /YEREL 
(FM/ CD modunda devreye alınacak 
şekilde uyarlanmıştır): Trafik anans
larının seslerinin ayarlanması (EON 
TA) 

6) LOUDNESS- ON/OFF Bas 
ve tiz seslerin ayarlanması 

7) COMPRESSION (CD 
SIKIŞTIRMA)- ON/OFF (CD 
modunda devreye alınacak şekilde 
uyarlanmıştır) ses limitleme fonksiyo
nunun CD' nin ses seviyesi ile orantılı 
olarak devreye alınması 1 çıkartılması . 

Birinci Menü kademesine S nolu 
~ .... )veya 3 nolu( ............ ) butonlara 
basılarak kumanda edilmektedir. 

ikinci Menü kademesinde su 
fonksiyonlar bulunmaktadır': 

1) RDS CLOCK (FM/ CD modunda 
devreye alınacak şekilde uyarlanmıştır) 
dinlenen RDS istasyonunun yayıncı
sının saatinin görüntülenmesi (eğer 
mevcut ise) S nolu~ .... ) veya 3 nolu 
( ............ ) butonlara basılarak kumanda 
edilmektedir. 
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2) CLIP DETECT - ON/OFF -
(Radyo/CD modunda devreye alınacak 
şekilde uyarlanmıştır): "dinamik bozuk 
ses limitleyicisinin" devreye alınması/çı-
kartılması. S nolu~~) veya 3 nolu 
(~ ..... ) butonlar ile yapılmaktadır. 

3) MAX VOLUME (MAKSiMUM 
SES) - (Radyo/CD modunda devreye 
alınacak şekilde uyarlanmıştır): Kullanıcı 
tarafından ayarlanmış olan maksimum 
ses tanımı. 13 nolu buton (VOL 1 O ... 33 
1 OFF) ile kumanda edilmektedir. 

4) PHONE LEVEL - (Radyo/CD 
modunda devreye alınacak sekilde u
yarlanmıştır) : "Hands free1

' epsiyon 
sisteminin ses seviyesi. 1 3 nolu buton 
(VOL 1 ... 3 1 OFF) ile kumanda edil
mektedir. 

S) AUTO SWITCH-ON/OFF-
(Radyo 1 CD modunda devreye alı

nacak şekilde uyarlanmıştır): Radyo
nun kontak anahtarına bağımlı olup 
olmamasını ayarlamaktadır. 

AUTO ON: Radyo kontak anahtarı
na bağlı 

AUTO OFF: Radyo kontak anahtarı
na bağlı değil 
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Fonksiyona 5 nolu~~) veya 3 
nolu (~~) butonlara basılarak ku
manda edilmektedir. 

DiKKAT Her defasında bir tanım 
kadernesi değiştirildiğinde bu kayde
dilmekte ve bir önceki silinmektedir. 

YAPILABiLEN AYARLAR 

Birinci kademe menü 
fonksiyonları 

1) istasyonların manuel veya otoma
tik olarak devreye alınması/çıkartılması 
(TUNING SEEK) 

Bu fonksiyon istasyonların manuel 
(MANUAL) veya otomatik (AUTO) 
olarak aranmasını sağlamaktadır. 

Manuel ile otomatik arama modelini 
değiştirmek için 5 nolu ~~) veya 3 
nolu ( .... ~) butonları kullanınız. 

Displayde fonksiyonun aktüel 
konumu görüntülenecektir : 

- 'TUNING SEEK: AUTO" Otomatik 
arama aktif. 

- "TUNING SEEK: MANUAL" 
Manual arama aktif. 

2) Hassasiyeti ayarı (SENSITIVITY
UZAKIYEREL) Bu fonksiyon radyo 
istasyonlarının otomatik olarak aran
masındaki hassasiyetin değiştirilmesini 
(daha hassas arama) sağlamaktadır. 
"SENSITIVITY: YEREL" fonksiyonu 
aktif iken sadece güçlü sinyali olan 
ve iyi yayın yapan istasyonlar aranmakta 
"SENSITIVITY: UZAK" fonksiyonu 
aktif iken ise tüm yayın yapan istasyon
lar aranmaktadır. Yani fazla istasyonun 
yayın yaptığı bir bölgede sinyali en 
kuvvetli olan istasyonların seçilmesi 
için "SENSITIVITY: YEREL" ayarlanma
lıdır. 

Fonksiyon 5 nolu~~) veya 3 nolu 
( ........ ) butonlar ile devreye alınmakta 
1 çıkartılmaktadı r. 

Displayde fonksiyonun aktüel konu
mu görüntülenecektir : 

- "SENSITIVITY: YEREL" Sinyali güçlü 
olan istasyonların alınması. 

- "SENSITIVITY: UZAK" Sinyali zayıf 
ve uzak olan istasyonların alınması. 



3) Haber programlarının devreye 
alınması/çıkartılması (NEWS) 

Bu fonksiyon TA (Trafik anonsları) 
fonksiyonunun benzeridir : Bir FM 
kanalı dinienirken ve NEWS (haber
ler) fonksiyonu o anda aktif ise bir 
anons geldiğinde radyo aşağıda tarif 
edilen sekilde hareket etmeye baslar: 

' ' 
-VOL TA (Trafik anonsları) SESi: 

minimum S 

- Eğer CD dinleniyorsa ses aynı TA 
(Trafik anonslan) ses seviyesi ile TUNER 
(RADYO) modunageçer. Yalnız burada 
TUNER'in (RADYO), NEWS (haberler) 
yayıniayan bir FM istasyonunun üzerine 
ayarlanmış olması gerekmektedir. 

Fonksiyon S nolu ~ .... ) veya 3 nolu 
( .... ~) butonlar ile devreye alınmaktat 
çıkartılmaktadır. 

- "NEWS ON" Fonksiyon aktif 

- "NEWS OFF" Fonksiyon aktif 
değil 

Ses, radyonun herhangi bir butonuna 
basılması veya TA (Trafik anonsları) 
sona ermesi ile önceki seviyesine geri 
dönmektedir. 

4) SPEED- VOLUME (SES HIZI) 
sesin aracın hızına orantılı olarak a
yarlanması (kontrolu) 

SPEED - VOLUME (SES HIZI) fonk
siyonu radyonun sesinin aracın hızına 
orantılı olarak adapte edilmesini sağ
lamaktadır. 

S nolu~ .... ) veya 3 nolu(~ ..... ) 
butonlara basarak ve OFF'tan 1 ila 7 
arası bir yüksek değere geçerek SVC 
(ses hızı) tanımı değiştirilir. SVC fonk
siyonu, ses seviyesi ile yolcu kabini 
içindeki gürültü seviyesi arasındaki 
oranın korunması için, ses seviyesini 
aracın hızına göre otomatik olarak 
ayari ar. 

Ses seviyesi aracın hızının yükselmesi 
ile orantılı olarak artmaktadır. 

Displayde fonksiyonun aktüel konu
mu görüntülenecektir: 

"SPEED - VOLUME OFF" Fonksiyon 
aktif değil. 

"SPEED - VOLUME ON" Fonksiyon 
aktif 

S) Trafik anonslarının ayarlanması 
(TRAFFIC) (EON TA DX 1 LO) 

Bu fonksiyon trafik anonsları veren 
istasyonlardan alınan sinyalierin hassa
siyetinin değiştirilmesine olanak sağla
maktadır. 

Fonksiyon S nolu~ .... ) veya 3 nolu 
( ..... ~) butonla~ ile devreye alınmaktat 
çıkartılmaktadır. 

Displayde fonksiyonun aktüel konu
mu görüntülenecektir : 

- "TRAFFIC: YEREL" güçlü sinyaller 
(yerel). 

- "TRAFFIC:UZAK" zayıf sinyaller 
(uzak). 

6) LOUDNESS fonksiyonunun dev
reye alınması/çıkartı lması 

Loudness fonksiyonu bas ve tiz ses
leri arttırarak sesi iyi leştirmektedir. 

Fonksiyon S nolu~ .... ) veya 3 nolu 
( ..... ~) butonlar ile devreye alınmaktat 
çıkartılmaktadır. 
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Displayde fonksiyonun aktüel konumu 
görüntülenecektir : 

- "LOUDNESS: ON" Loudness aktif 

- "LOUDNESS: OFF" Loudness aktif 
değil 

Ses ne kadar yüksek ise Loudness se
viyesi o kadar düşüktür. 

7) COMPRESSION (CD SIKIŞTIRMA) 
fonksiyonun devreye alınması/çıkartılması. 

Fonksiyon bir CD çalınması esnasında 
müziğin çeşidine göre ses seviyesini mü
kemmelleştirmektedir. 

Fonksiyon 5 nolu~ ..... ) veya 3 nolu 

(...ıl...ıl) butonlar ile devreye alınmakta! 
çıkartılmaktadır. 

Displayde fonksiyonun aktüel konu-mu 
görüntülenecektir : 

- "COMPRESSION ON" Fonksiyon aktif 

- "COMPRESSION OFF" Fonksiyon aktif 
değil. 

ikinci Menü kademesindeki 
fonksiyonlar 

1) RDS istasyonunun yayın saatinin gö
rüntülenmesi RDS (RDS CLOCK) 
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2.kademenin 1. fonksiyonu (iki saniyeden 
daha fazla bir süre basınız) Bu fonksiyon 
dinlenen RDS istasyonunun yayıncısının 
saatinin görüntülenmesi (eğer mevcut ise). 

2) AUDIO CUP DETECT: "dinamik bo
zuk ses limitleyicisinin" devreye alınması/çı
kartılması . 

2.kademenin 2. fonksiyonu - Bu fonksiyon 
hoparlörlere zarar verebilecek radyo çıkı
sındaki asırı bozuk seslerin otomatikman 
~ltılma~ını sağlamaktadır. 

Displayde fonksiyonun aktüel konumu 
görüntülenecektir : 

- "CUP DETECT: ON" Fonksiyon aktif 

- "CUP DETECT: OFF" Fonksiyon aktif 
değil. 

Yaklaşık 5 saniye sonra sönmektedir. 

3) MAX VOLUME (MAKSiMUM SES) 
fonksiyonunun devreye alınması/çıkartıl
ması . 

2.kademenin 3. fonksiyonu - Bu fonksiyon 
ile radyonun açılması durumunda maksi
mum ses tanımı yapılabilir ( 1 O ... 33 arası) 
fonksiyona 13 nolu buton/düğ-me (VOL 
ON 1 OFF) döndürülerek kumanda 
edilmektedir. 

Displayde tanımlanmış olan ses görüntü
lenmektedir (örneğin : MAX VOLUME 
: 25) 

Yaklaşık 5 saniye sonra sönmektedir. 

4) PHONE LEVEL Telefon sesinin tanım
lanması 

2.kademenin 4. fonksiyonu - Bu fonksiyon 
ile telefon sesini ayarlamak ( 1 den 3e ka
dar tanımlama) veya devreden çıkartmak 
(OFF tanımı) mümkündür. Fonksiyona 
1 O nolu buton/düğme (VOL ON 1 OFF) 
döndürülerek kumanda edilmektedir. 

Displayde fonksiyonun aktüel durumu 
görüntülenecektir: 

- "PHONE LEVEL 1" Fonksiyon 1 nolu 
ses tanımı ile aktiftir. 

- "PHONE LEVEL OFF" Fonksiyon aktif 
değil. 

Yaklaşık 5 saniye sonra sönmektedir. 

5) AUTO SWITCH fonksiyonunun 
tanımı 

2.kademenin 5. fonksiyonu - Bu fonksiyon 
ile radyonun kontak anahtarına bağımlı 
veya bağımsız olarak açılması ve kapatılması 
gerçekleştirilebilmektedir .• 



Kullanıcının radyoyu motor çalışmı
yor iken kullanmak istemesi halinde 
1 O nolu buton/düğmesine (VOL ON 
1 OFF) basması yeterlidir. Radyo 60 
dakika süre çalışmak üzere devreye 
girecektir (akünün boşalmasını önle
mek için güvenlik süreci) Fonksiyonun 
motorun stop edilmesi ile devre dışı 
kalması durumunda eğer radyo önce
den açık ise açık kalmaya devam ede
cektir. 

Fonksiyon 5 nolu~ .... ) veya 3 nolu 
( .......... ) butonlar ile devreye alınmaktat 
çıkartı lmaktadır. 

Displayde fonksiyonun aktüel duru
mu görüntülenecektir : 

- "AUTO SWITCH : ON" Fonksi
yon aktif 

- "AUTO SWITCH : OFF" Fonksi
yon aktif değil 

Yaklaşık 5 saniye sonra sönmektedir. 

DiKKAT Fonksiyon aktif hale geldi
ğinde radyo otomatikman kapanmak
tadır. 

COMPACT DISC ÇALAR 

Radyo CD çalan bir Compact Disc 
ile donatılmıştır (bilgi CD' leri takmayı
nız) . 

Compact Disc CD takma ve çıkart
ma mekanizması motorlu bir sistem 
ile gerçekleştirilm iştir. 

CD çaların seçilmesi 

Ses sistemine entegre CD çaları 
seçmek için CD yerine yerleştirilmiş 
iken ses sistemini 13 nolu buton/düğ
mesine (VOL ON 1 OFF) basarak 
açınız. Daha sonra "CD" çalışma mo
dunu açmak için kısa bir şekilde ve 
peş peşe 2 (SRC)butonuna basınız. 

Mevcut olan medlar sunlardır: T un er 
(FM veya AM) veya CD. 

CD'nin yerle~tirilmesi/ 
çıkartılması 

Motorlu mekanizmayı harekete ge
çirmek için, CD'yi dikkatle yuvasına 
yerleştiriniz; mekanizma CD'nin doğ
ru konuma geçmesini sağlar. 

CD'yi yerinden çıkartan mekaniz
mayı çalıştırmak için, ses sistemi açık 
iken, 1 (A) butonuna basınız. 

Displaydeki bilgiler 

CD çalar çalışır durumda iken, ek
randa, aşağıdaki anlama gelen mesajlar 
görüntülenir: 

"CD": CD medunu gösterir. 

"TRACK 12": CD üzerindeki parça
nın numarasını belirtir. 

"1 : 1 0": parçanın başından itibaren 
geçen süreyi belirtir. 

Parça seçimi (ileri/geri doğru) 

CD'deki bir sonraki parçayı çalmak 
için, kısa bir şekilde 5 ~ .... )veya 3 
nolu ( .......... ) butonuna basınız. 

Eğer parça çalınmaya başladıktan 
sonra 2 saniyeden fazla bir süre geç
miş ise, parçayı başından itibaren tek
rar dinlemek için, 5 ~ .... ) butonuna 
basınız. Bu durumda bir önceki parçayı 
çalmak için, 5 ~..,.) butonuna peş 
peşe iki kez basınız. 
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Parçaların hızlı ileri/geri alınması 

Seçilen parça üzerinde, hızlı bir şekil
de ileri doğru gitmek için 3 (~~) 
butonuna; hızlı bir şekilde geri doğru 
gitmek içinde 5 ~~) butonuna basıp 
basılı tutunuz. Buton serbest bırakıldı
ğında, hızlı ileri/geri gitme işlemi dur
durulur. 

Pause (duraklama) fonksiyonu 

CD çaları durdurmak için, 14 ~~) 
butonuna kısa bir sekilde basınız. 
Displayde "CD PAUSE" mesajı görü
lecektir. 

Parçayı yeniden dinlemek için 14 
~~) butonuna tekrar basınız. 

CD'deki parçaların taranması (Track 
Sean fonksiyonu) 

Bu fonksiyon ile, bir CD'deki bütdn 
parçaların baş taraflarının dinlenmesi 
mümkündür. 

CD'de yer alan bütün parçaların ilk 
7 saniyelik kısmını dinlemek için 4 
(SCAN) butonunu basılı konumda 
tutun uz. 
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Parçaların taranma sırası aşağıda 
açıklanmıştır : 

-Çalınan parçadan itibaren, CD'deki 
son parçaya kadar. 

- CD'deki birinci parçadan, Sean 
(parçaların taranması) fonksiyonu 
devreye alındığı zaman çalınmakta 
olan parçaya kadar. 

SCAN (parçaların taranması) fonksi
yonu, aşağıda belirtilen durumlarda 
devre dısı bırakılır : 

' 
- Ses sistemi kapatıldığında. 

- 7 (SCAN) butonuna tekrar basıl-
dığında. 

- Ses kaynağı değiştirildiğinde . 

Repeat fonksiyonu (parçanın 
sürekli olarak tekrarlanması) 

7 nolu butona (5/ RPT) basınız. 

Displayde "CD RE PEAT TRACK" 
mesajı görüntülenecektir .. 

Repeat fonksiyonunu devre dışı 
bırakmak için 7 nolu butona (5 RPT) 
tekrar basınız. 

Displayde "CD REPEA T TRACK" 
mesajı görüntülenecektir .. 

Ses kaynağı değiştirildiğinde, fonk
siyon devre dışı bırakılır. 

DiKKAT Repeat fonksiyonu aktif 
olduğunda SCAN fonksiyonu devre 
dışı bırakılır. 

Parçaların rastgele çalınması 
(RaNDom fonksiyonu) 

Seçilen CD'deki parçaları karışık 
sırada çalmak için 6 nolu butona 
(RND) kısa süre ( 1 saniyeden az) 
basınız. Bu durumda displayde "CD 
RANDOM DISC" mesajı gösterilir. 

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için 
yeniden 6 nolu butona (RND) basınız. 
Displayde "CD RANDOM OFF" 
mesajı gösterilir. 

Random fonksiyonu devrede iken, 
CD' deki parçaların hepsi karışık sırada 
çalınır 5 nolu ~~)veya 3 nolu 
(~~) butonlar kullanılarak. 

Ses kaynağı değiştirildiğinde, fonksi
yon devre dışı bırakılır. 



[MJ(F)~ ~~~~ 
(Bazı tiplerde) 

Normal ses CD'Ierinin kullanımı 
dısında, bu radyo MP3 formatında 
ka'yıtların yapıldığı CD-ROM ' Iarı da 
çalabilir. Oto-radyo, bir ses CD'si 
kullanıldığı zaman CD okuyucuları 
radyo gibi çalışacaktır. 

Desteklenen formatlar 

MPEG-1 Layer ll 

48 khz, 44,1 khz ve 32 khz 
örnekleme frekanslarını destekler. 

MPEG-1 Layer lll 

24 khz, 22,05 khz ve 16 khz 
örnekleme frekanslarını destekler. 

Örnek olarak.: 12 khz, 1 1,05 khz 
ve 8 khz örnekleme frekanslarında 
MP3 okuyucu bu arşivleri çalabilir 
ancak fonksiyonları garanti 
edilmemektedir. 

Bir CD/MPJ'ün okunması 

Bir CD-ROM'un yerleştirilmesi 
durumunda, grup ve parçaların yapısını 
tespit etmek amacı ile bütün MP3 
parçaları okunmaktadır. Bu aşamada, 
göstergede "READING DISC" 
yazısı belirmektedir (diskin okunması). 
CD-ROM üzerinde mevcut bulunan 
MP3 parçalarından meydana gelen 
karmaşık bir yapıyı okumak için (bir 
çok grup ve parçaları olan farklı 
kısımlardan meydana gelen) yaklaşık 
2 dakika gereklidi r . 

CD-ROM okuma asaması, asağıdaki 
durumlarda sona er~r: ' 

CD-ROM doğru okunması ve MP3 
parçalarının tespit edilmesi durumunda. 

Bu durumda, göstergede, ilk parça 
ve ilk grup'dan başlamak üzere parça 
çalınması başlar ve MP3 mesajı belirir 
(bkz. bir sonraki paragraf: 
PARÇALARlN ÇALINMASI) 
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Eğer 2 dakika sonra CD-ROM 
okuma isiemi sona ermemis veya 
tanınma~ı~ ise, göstergede'birkaç 
saniye boyunca "CHECK DISC" 
yazısı görülür (diskin kontrolü). Bu 
durumda, oto-radyo TUNER 
modunda alıcı konumuna döner 
(radyo). 

Eğer yakla~ık 5 saniye boyunca hiçbir 
MP3 parçası tespit edilmemi~ ise 
göstergede "NO MPJ FILES" yazısı 
belirir. Bu durumda oto-radyo 
TUNER modunda alıcı konumuna 
döner (radyo). 

Karma CD kaydı 

Kullanıcının, aynı medyada MP3 
kompakt ve kompakt olmayan karma 
CD kaydı yapması durumunda, ~unlar 
meydana gelir; 

-Bu CD oto-radyoya yerle~tirildiği 
zaman, oto-radyo format tanıması 
yapar; 

-ilk seçim kompakt olmayan 
müzikler için yapılır; 

-MP3 kompakt müziklerin 
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dinlenmesi için, kullanıcının, "T oggling" 
medunu çalı~tırmak için 1/CD + 
veya 2/CD tu~larına yakla~ık 2 
saniye boyunca basması gerekir; 

-"T oggling" modu çalı~tırıldığı zaman, 
bu durum oto-radyonun gösterge
sinde gösterilir. 

PARÇALARlN ÇALlNMASI 

MP3 parçalarının kayıt edilmi~ 
olduğu bir CD-ROM'un çalınması 
esnasında, oto-radyo göstergesinde 
parçanın ismi ve kayıt süresi gözükür 
(mesela MIDNIGHT MOTION 
4:47"). 

Not: isim, kayda bağlıdır. 

Çalma esnasında ~unlar mümkündür: 

Parçalar arasında a~ağı veya yukarı 
doğru hareket 

Gruplar arasında a~ağı veya yukarı 
doğru hareket (bkz bir sonraki GRUP 
TALiMATLARI) 

Oto-radyonun MPJ modunda; 

-Sadece MP3 parçaları çalar 

-Her bir grup için alfabetik! numara 
sırasına göre parça çalmaktadır. 
(bunlar da aynı kriteriere göre 
sıralanacaklardır) ( her bir ar~iv için 
O 1, 02 veya 00 1, 002 gibi birer numara 
konulması tavsiye olunur) 

-Oto-radyonun her açılmasında en 
son parçanın ba~ına döner. 

Seçim a~amasında, gösterge grup 
numarasını, parça numara ve ismini 
gösterir (mesela 3/13 MIDNIGHT 
MOTION). 

istenilen bandın seçimini 
kolayla~tırmak amacı ile istenilen yola 
hızlı bir ~ekilde geçmek için "FAST 
TRACK" ı hareket geçirmek amacı 
ile 3 düğmesine basın. 

UY ARI- Deği~ken h it yöntemi ile 
kayıt edilmi~ MP3 parçaları, 
göstergede çalma sürelerinin gösteril
mesi esnasında hatalara neden olabilir. 



MPJ Dosya Yapısı 

1/CD + veya 2/CD 
tuslarına bastıktan sonra, bir MP3 
m~dyası çalarsa radyonun gösterge
sinde aşağıdaki tanımlama belirecektir: 

-F 1, F2, F3, F4 ... F20 

-Dosya adı (yaklaşık 2 saniye sonra) 

-3 düğmesi vasıtası ile seçilen bilgi, 
albüm, ses, isim, sanatçı , v.s (yaklaşık 
2 saniye sonra) 

-2/CD tusuna basılması 
durumunda gö~tergede şunlar 
belirecektir: 

-... F 20, F 19, F 18 ..... FO 1 

-Dosya ismi (yaklaşık 2 saniye sonra) 

-3 düğmesi vasıtası ile seçilen bilgi 
(bkz saya 6)-albüm, ses, isim, sanatçı, 

v.s (yaklaşık 2 saniye sonra) 

Grupların yapısı 

Dosya yukarı 

IRoot (F 1 ıli A (F2) ll C (F3) ll B (F4) 1 

Parçaların çalınma sırası 
. ı Fl-l.mp3 ı } ı Fl-2.mp3 ı }r-ı -FI--3-.m--,pJ---,ı } ı F2-l.mp3 ı .l ı F2-2.mp3 ı } ı F2-3.mp3 ı 

\ 
_______. _______. _______. _______. _______. 

1 }ı F4-2.mp3 .~ ı F4-l.mp3 } ı F3-3.mp3 } ı F3-2.mp3 ı .l ı F3-l.mp3 ı 
....._____ -+--- ....._____ ....._____ 
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Not.: MENU/RDS tu~u vasıtas ı ile 
"NAME SCROLL" epsiyonunun 
seçilmesi durumunda, göstergede 
isim hareketi meydana gelir (Bkz 
"NAME SCROLL" paragrafı) . 

Grup seçimi 

Sonraki/Önceki 

Bir sonraki grupta bulunan parçaları 
seçmek için 12 tu~una ( 1 CD/ +) 
kısa bir süre basınız (2 saniyeden az). 

Bir önceki grupta bulunan parçaları 
seçmek için 1 1 tu~una 

( 1 CD/ -) kısa bir süre basınız 
( 2 saniyeden az). 

Göstergede sonraki/önceki grup 
isim ve numarası belirir (mesela 9 
MISC ÇOLLECTION). 

Parçaların tekrarı (Folder 
Repeat fonksiyonu) 

7 (SRPT) tu~una kısa bir süre 
basmak sureti ile ( 1 saniyeden az) 
parçaların tekrar yöntemleri 
deği~tirilir: göstergede, daha sonraki 
basmalarda a~ağıdaki yazılar belirir 
"MPJ REPEAT TRACK"->"MP2 
REPEAT FOLDER"> "MPJ 
REPEAT OFF". 

Bu yazılar ile a~ağıdaki fonksiyonlar 
devreye girmektedir: 

"MPJ REPEAT TRACK" mevcut 
parçanın tekrarını sağlar. 

"MP2 REPEAT FOLDER" seçilen 
grup parçalarının tekrarını sağlar. 

"MPJ REPEAT DISC" bütün MP3 
CD'sinin tekrarı fonksiyonunu 
devreye sokar. 

"MPJ REPEAT OFF" parçaların 
tekrarı fonksiyonunu devreden 
çıkartır. 

Bir grupta parçaların geli~igüzel 
çalınması 

Kompakt Diskte mevcut parçaların 
geli~igüzel çalınması için S (6/RND) 
düğmesine kısa bir süre ( 1 saniyeden 
az) basınız: daha sonra düğmeye her 
basıldığında göstergede a~ağıdaki 
yazılar belirecektir "MPJ RANDOM 
DISC"->"MPJ RANDOM 
FOLDER"-> "MP3 RANDOM 
OFF". 

Bu yazılar ile birlikte aşağıdaki 
fonksiyonlar devreye girer: 

"MPJ RANDOM DISC":MPJ 
CD-ROM içinde mevcut parçaların 
belli bir sıraya bağlı olmaksızın 
çalınmasını gerçekle~tirir. 

"MPJ RANDOM FOLDER": 
seçilen grup içinde mevcut parçaların 
belli bir sıraya bağlı olmaksızın 
çalınmasını gerçekle~tirir. 

"MPJ RANDOM OFF": Parçaların 
belli bir sıraya bağlı olmaksızın 
çalınması fonksiyonunu devreden 
çıkartır. 



Grubun isim ve numarasının 
ekranda görüntülenmesi. 

Kayıt ile ilgili arşiv, dosya, ses, sanatçı, 
album, track ve frekansını ekranda 
görüntülemek için kısaca ( 1 saniyeden 
az süre) 8 tuşuna (4/DISP) basınız. 

Yeniden 2 saniyeden fazla bir süre 
8 tuşuna bastığınızda, sürekli olarak 
ekranda belireni seçmiş olursunuz 
ve döner düğme vasıtası ile arşiv, 
dosya, ses, sanatçı, albüm, track ve 
frekansını seçebilirsiniz. Ekranda 
bulunanı seçmek için birkaç saniye 
bekleyin iz. 

Parça seçimi 

CD-ROM'un bir sonraki parçasına 
geçmek için 3 tuşuna( ........ ) ve bir 
öncekine gitmek için S ( .......... ) tuşuna 
kısa bir süre ( 1 saniyeden az) basınız. 

Ekranda, seçilen parça görüntülene
cektir (bir önceki parça) 

Not: CD'nin tanımı tamamen, kayıt 
aşamasındaki bilgilere bağlıdır. 

Parça/Grup isimleri arasında 
dolasma (NAME SCROLL 
fonksiyonu) 

Birkaç kez 8 (MENU RDS) 
düğmesine kısa süreli ( 1 saniyeden 
az) basmak sureti ile NAME 
SCROLL fonksiyonuna kadar menü 
içinde dolaşmak mümkündür. 

Ekran, duruma göre şunları 
gösterecektir: 

NAME SCROLL OFF = Arsiv 
isminin ilk IS karakterinin sabit o'larak 
gösterilmesi 

NAME REPEAT = Arşivin bütün 
isimleri arasında sürekli delasım 

' 
NAMESCROLL:ONCE= 
Arşivin tam ismi ile bir kere yapılan 
d olasım 

' 
NAME SCROLL TWICE = 
Arşivin tam ismi ile iki kere yapılan 
delasım 

' 

TEKNiK BiLGiLER 

ANTEN 

Araçta tavanın üzerine yerleştirilmiş 
bir anten bulunmaktadır. 

SES SiSTEMiNiN (RADYO) 
GÜCÜ 

- 4 X 3S W 

SiGORTA 

Ses sisteminde 1 O A bir koruyucu 
sigorta bulunmaktadır (sekil 2 de -
D). , 

şekil 2 

O sO 
o o 
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NOTLAR 
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NOTLAR 
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NOTLAR 
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